ANSÖKAN OM RIKSFÄRDTJÄNST

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Gata, box

Telefon (även riktnummer)

Postnummer

Ort

Innehar CSN/SFS-kort

Ja

Nej

Ansöker om
riksfärdtjänst
av följande
skäl:
Medför
hjälpmedel

Rollator, fällbar
Rollator, ej fällbar
Mått på rullstol

Höjd_____cm

Rullstol, fällbar
Rullstol, ej fällbar

Elrullstol/Permobil
Extra stor rullstol

Bredd_____cm Djup_____cm
Vikt_____kg

Annat:
_______________
Batteri till elrullstol
Torrcell/gelé
Våtcell/litium

Från gata, ort

Till gata, ort

Framresa
Önskad
avresetid
Från gata, ort

Datum

Klockan

Tfn där resan kan bekräftas

Till gata, ort

Återresa
Önskad
avresetid

Behov av
extrahjälp
Ledsagare/
medresenär
Övriga
upplysningar

Datum

Hjälp vid på- och avstigning
Ja
Nej
Efternamn

Klockan

Tfn där resan kan bekräftas

Hämtas/lämnas inne
Ja
Nej
Förnamn

Bår behövs
Ja

Nej

Ledsagare
Medresenär

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Datum

Namnteckning

Sökandes
underskrift
Ansökan insändes till: Ovanåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Annica Kvarmans
828 80 Edsbyn
200312

Information till den registrerade om
personuppgifter hämtas från den registrerade

Information till den registrerade
Ovanåkers kommun behandlar/behöver behandla dina personuppgifter i syfte att handlägga ditt ärende. Vi
behandlar dina personuppgifter med stöd av att detta är en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning. Om
du inte lämnar personuppgifter till kommunen kan ärendet inte handläggas.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress, läkarintyg, telefonnummer, foto.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende, dock längst 2 år.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära
rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers
kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina
personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post,
dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt
samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket
återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till.
Ovanåkers kommun anlitar personuppgiftsbiträdena X-trafik och beställningscentralen som har tillgång till dina
personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Biträdet får inte
använda personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.
.

